REQUISITS PER A L’OBTENCIÓ DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoria 1: EXPLOTACIONS AGRÀRIES ELABORADORES DE FORMATGE
A

Poden sol·licitar l'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB) les explotacions agràries elaboradores de formatge de les categories següents:
Ramaders productors de formatge comercialitzat amb la denominació d'origen protegida (DOP) «Mahón»
Explotacions agrícoles dedicades a la maduració de formatge comercialitzat amb la denominació d'origen protegida (DOP) «Mahón»

Núm.

REQUISITS

DIAGNÒSTIC
Obligatori

B

Sol·licitud d'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

1

Presentació sol·licitud d'adhesió a la marca (Annex I)

C

Activitats de l'empresa

2

Formatge classificat com a artesà (segons el que disposa el Decret 42/1985, d'1 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la denominació d'origen "Mahón" i del Consell
Regulador, o el que estigui en vigor en el moment de la sol·licitud) i que dugui etiqueta numerada del Consell Regulador

X

3

Utilització d’almenys un 50 % de l'alimentació de les vaques i ovelles produïda a la reserva de biosfera de Menorca; s’hi pot comptabilitzar el pinso i la pastura,
sempre que es pugui certificar

X

4

No es poden emprar cultius o farratges transgènics (OMG)

X

D

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

X
REQUISITS OBLIGATORIS

5

Compleix la normativa especial de control integral de pesticides

X

6

Compleix la normativa en matèria de benestar animal

X

7

Realitza el seguiment sobre el consum d'energia i aigua (electricitat, gas, gasoil…)

X

8

Reemplaça les bombetes incandescents i halògenes per altres de baix consum o LED

X

9

Adopta mesures per a l'estalvi de llum: interruptors temporalitzats, cèl·lules d'il·luminació automàtica…

X

10 Instal·la dispositius d'estalvi d'aigua: aixetes monocomandament, filtres d'aire, cisternes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda…

X

11

Prioritza materials reciclats, reutilitzables i/o reciclables

X

12

Reciclatge de residus: utilitza contenidors per a la recollida selectiva de cada tipus de residu, a disposició del personal per al seu adequat tractament (envasos, restes,
paper i cartó, vidre, així com orgànic si n’hi ha al municipi)

X

REQUISITS RECOMANABLES

Recomanat

E

Activitats de l'empresa

13 Producció ecològica certificada pel Consell Balear de la Producció Ecològica (CBPAE)

X

14 Manteniment o recuperació de races autòctones

X

15 Té un acord de custòdia o contracte territorial

X

16 Estar inscrit en el catàleg d'Agroxerxa

X

F

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

17

Ús eficient de l'aigua de reg, utilitzant sistemes de reg localitzat, recolzant-se amb un sistema de càlcul de les necessitats d'aigua del cultiu o aplicant estratègies de reg
deficitari

X

18 Utilitza equips de cogeneració o sistemes d'aprofitament d'energies renovables

X

19 Adopta mesures per a la reducció de la contaminació lumínica: reducció de la il·luminació exterior, llums solars, temporitzadors, sensors de moviment a l'exterior, etc.

X

20 Utilitza sistema de depuració adequat o està connectat a la xarxa municipal de sanejament

X

21 Utilitza productes de neteja biodegradables/ecològics

X

Una vegada aprovada l'adhesió a la marca, es comprometen a complir també els següents punts mentre duri la seva permanència:
COMPROMISOS OBLIGATORIS
N

Imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N2 En la seva promoció utilitza recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N3 Està registrat a la pàgina web de la marca i hi manté les seves dades actualitzades

X

N4

Disposa de materials editats per l’RB a l'establiment que informen els clients sobre productes i serveis locals de la marca RB (agricultura, ramaderia, artesania, art,
actes culturals, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMANABLES
N5 Organitza i/o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb l’RB

X

N6 Contracta personal amb necessitats especials: parats de llarga durada, joves desocupats, persones amb discapacitat…

X

N7 Organitza, participa i/o col·labora en projectes d'interès i responsabilitat social

X

N8 Col·labora en estudis i/o projectes impulsats per l'Administració pública

X

N9 Col·labora activament en la detecció, erradicació i control de noves plagues i malalties

X

Requisits: 21
12 OBLIGATORIS
9 RECOMANABLES
Per adherir-se a la marca MRB han de complir 14 requisits, 12 D’OBLIGATORIS i 2 DE RECOMANABLE (20 %), i presentar un pla d'acció per complir un 50 % dels recomanables (5 requisits) en 3 anys

REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoria 2: EMPRESES PRODUCTORES DE FRUITA
A

Poden sol·licitar l'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB) les empreses productores de fruita de les categories següents:
Productors de fruita i agrupacions de productors que tenguin la seva producció a la reserva de biosfera de Menorca i estiguin registrats al Registre d’explotacions
agràries

Núm.

REQUISITS

DIAGNÒSTIC
Obligatori

B

Sol·licitud d'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

1

Presentació sol·licitud d'adhesió a la marca (Annex I)

C

Activitats de l'empresa

2

Espècies de fruita pròpies de Menorca a partir de plantacions ubicades a la reserva de biosfera de Menorca

D

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

3

Compleix la normativa especial de control integral de pesticides

X

4

Realitza el seguiment sobre el consum d'energia i aigua (electricitat, gas, gasoil…)

X

Recomanat

X
REQUISITS OBLIGATORIS
X

5

Reemplaça les bombetes incandescents i halògenes per altres de baix consum o LED

X

6

Adopta mesures per a l'estalvi de llum: interruptors temporalitzats, cèl·lules d'il·luminació automàtica…

X

7

Instal·la dispositius d'estalvi d'aigua: aixetes monocomandament, filtres d'aire, cisternes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda…

X

8

Prioritza materials reciclats, reutilitzables i/o reciclables

X

9

Reciclatge de residus: utilitza contenidors per a la recollida selectiva de cada tipus de residu, a disposició del personal per al seu adequat tractament (envasos, restes,
paper i cartó, vidre, així com orgànic si n’hi ha al municipi)

X

REQUISITS RECOMANABLES
E

Activitats de l'empresa

10 Producció ecològica certificada pel Consell Balear de la Producció Ecològica (CBPAE)

X

11

X

Producció integrada en el cas d’espècies que tenguin regulada aquesta modalitat de producció

12 Manteniment o recuperació de varietats tradicionals de Menorca

X

13 Manteniment del sòl amb coberta verda permanent i/o incorporació de les restes de poda

X

14 Té un acord de custòdia o contracte territorial

X

15 Estar inscrit en el catàleg d'Agroxerxa

X

F

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

16

Ús eficient de l'aigua de reg, utilitzant sistemes de reg localitzat, recolzant-se amb un sistema de càlcul de les necessitats d'aigua del cultiu o aplicant estratègies de reg
deficitari

X

17

Utilitza equips de cogeneració o sistemes d'aprofitament d'energies renovables

X

18 Adopta mesures per a la reducció de la contaminació lumínica: reducció de la il·luminació exterior, llums solars, temporitzadors, sensors de moviment a l'exterior, etc.

X

19 Utilitza sistema de depuració adequat o està connectat a la xarxa municipal de sanejament

X

20 Utilitza productes de neteja biodegradables/ecològics

X

Una vegada aprovada l'adhesió a la marca, es comprometen a complir també els següents punts mentre duri la seva permanència:
COMPROMISOS OBLIGATORIS
N

Imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N2 En la seva promoció utilitza recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N3 Està registrat a la pàgina web de la marca i hi manté les seves dades actualitzades

X

N4

Disposa de materials editats per l’RB a l'establiment que informen els clients sobre productes i serveis locals de la marca RB (agricultura, ramaderia, artesania, art,
actes culturals, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMANABLES
N5 Organitza i/o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb l’RB

X

N6 Contracta personal amb necessitats especials: parats de llarga durada, joves desocupats, persones amb discapacitat…

X

N7 Organitza, participa i/o col·labora en projectes d'interès i responsabilitat social

X

N8 Col·labora en estudis i/o projectes impulsats per l'Administració pública

X

N9 Col·labora activament en la detecció, erradicació i control de noves plagues i malalties

X

Requisits: 20
9 OBLIGATORIS
11 RECOMANABLES
Per adherir-se a la marca MRB han de complir 12 requisits, 9 D’OBLIGATORIS i 3 DE RECOMANABLES (20 %), i presentar un pla d'acció per complir un 50 % dels recomanables (6 requisits) en 3 anys

REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoria 3: EMPRESES PRODUCTORES D'HORTA
A

Poden sol·licitar l'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB) les empreses productores d'horta de les categories següents:
Productors d'hortalisses i agrupacions de productors que estiguin registrats al registre d’explotacions agràries

Núm.

REQUISITS

DIAGNÒSTIC
Obligatori

B

Sol·licitud d'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

1

Presentació sol·licitud d'adhesió a la marca (Annex I)

C

Activitats de l'empresa

2

Productes hortícoles que procedeixin de terrenys d'horta ubicats a l’illa de Menorca classificats i envasats dintre de la zona per a la seva comercialització

X

3

Espècies de fruita pròpies de Menorca a partir de plantacions ubicades a la reserva de biosfera de Menorca

X

D

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

4

Compleix la normativa especial de control integral de pesticides

X

5

Realitza el seguiment sobre el consum d'energia i aigua (electricitat, gas, gasoil…)

X

Recomanat

X
REQUISITS OBLIGATORIS

6

Reemplaça les bombetes incandescents i halògenes per altres de baix consum o LED

X

7

Adopta mesures per a l'estalvi de llum: interruptors temporalitzats, cèl·lules d'il·luminació automàtica…

X

8

Instal·la dispositius d'estalvi d'aigua: aixetes monocomandament, filtres d'aire, cisternes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda…

X

9

Prioritza materials reciclats, reutilitzables i/o reciclables

X

Reciclatge de residus: utilitza contenidors per a la recollida selectiva de cada tipus de residu, a disposició del personal per al seu adequat tractament (envasos, restes,
10
paper i cartó, vidre, així com orgànic si n’hi ha al municipi)

X

REQUISITS RECOMANABLES
E

Activitats de l'empresa

11

Producció ecològica certificada pel Consell Balear de la Producció Ecològica (CBPAE)

X

12 Producció integrada en el cas d’espècies que tenguin regulada aquesta modalitat de producció

X

13 Manteniment o recuperació de varietats tradicionals de Menorca

X

14 Manteniment del sol amb coberta verda permanent i/o incorporació de les restes de poda

X

15 Té un acord de custòdia o contracte territorial

X

16 Estar inscrit en el catàleg d'Agroxerxa

X

17

Efectua venda de proximitat

X

F

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

18

Ús eficient de l'aigua de reg, utilitzant sistemes de reg localitzat, recolzant-se amb un sistema de càlcul de les necessitats d'aigua del cultiu o aplicant estratègies de reg
deficitari

X

19 Utilitza equips de cogeneració o sistemes d'aprofitament d'energies renovables

X

20 Adopta mesures per a la reducció de la contaminació lumínica: reducció de la il·luminació exterior, llums solars, temporitzadors, sensors de moviment a l'exterior, etc.

X

21 Utilitza sistema de depuració adequat o està connectat a la xarxa municipal de sanejament

X

22 Utilitza productes de neteja biodegradables/ecològics

X

Una vegada aprovada l'adhesió a la marca, es comprometen a complir també els següents punts mentre duri la seva permanència:
COMPROMISOS OBLIGATORIS
N

Imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N2 En la seva promoció utilitza recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N3 Està registrat a la pàgina web de la marca i hi manté les seves dades actualitzades

X

Disposa de materials editats per l’RB a l'establiment que informen els clients sobre productes i serveis locals de la marca RB (agricultura, ramaderia, artesania, art,
N4
actes culturals, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMANABLES
N5 Organitza i/o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb l’RB

X

N6 Contracta personal amb necessitats especials: parats de llarga durada, joves desocupats, persones amb discapacitat…

X

N7 Organitza, participa i/o col·labora en projectes d'interès i responsabilitat social

X

N8 Col·labora en estudis i/o projectes impulsats per l'Administració pública

X

N9 Col·labora activament en la detecció, erradicació i control de noves plagues i malalties

X

Requisits: 22
10 OBLIGATORIS
12 RECOMANABLES
Per adherir-se a la marca MRB han de complir 13 requisits, 10 D’OBLIGATORIS i 3 DE RECOMANABLES (20 %), i presentar un pla d'acció per complir un 50 % dels recomanables (6 requisits) en 3 anys

REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoria 4: EMPRESES PRODUCTORES D'OLI O AGRUPACIONS DE PRODUCTORS
A

Poden sol·licitar l'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB) les empreses comercialitzadores d'oli de les categories següents:
Productors d'oli o agrupacions de productors que tenguin la seva producció a la reserva de biosfera de Menorca i estiguin registrats al Registre d’explotacions
agràries

Núm.

REQUISITS

DIAGNÒSTIC
Obligatori

B

Sol·licitud d'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

1

Presentació sol·licitud d'adhesió a la marca (Annex I)

C

Activitats de l'empresa

2

Espècies d’oliveres o ullastres de Menorca de plantacions ubicades a la reserva de biosfera de Menorca

D

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

3

Compleix la normativa especial de control integral de pesticides

X

4

Realitza el seguiment sobre el consum d'energia i aigua (electricitat, gas, gasoil…)

X

Recomanat

X
REQUISITS OBLIGATORIS
X

5

Reemplaça les bombetes incandescents i halògenes per altres de baix consum o LED

X

6

Adopta mesures per a l'estalvi de llum: interruptors temporalitzats, cèl·lules d'il·luminació automàtica…

X

7

Instal·la dispositius d'estalvi d'aigua: aixetes monocomandament, filtres d'aire, cisternes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda…

X

8

Prioritza materials reciclats, reutilitzables i/o reciclables

X

9

Reciclatge de residus: utilitza contenidors per a la recollida selectiva de cada tipus de residu, a disposició del personal per al seu adequat tractament (envasos, restes,
paper i cartó, vidre, així com orgànic si n’hi ha al municipi)

X

REQUISITS RECOMANABLES
E

Activitats de l'empresa

10 Producció ecològica certificada pel Consell Balear de la Producció Ecològica (CBPAE)

X

11

X

Producció integrada en el cas d’espècies que tenguin regulada aquesta modalitat de producció

12 Manteniment o recuperació de varietats tradicionals de Menorca

X

13 Manteniment del sòl amb coberta verda permanent i/o incorporació de les restes de poda

X

14 Utilització de mètodes alternatius en la lluita química per al control de plagues

X

15 Té un acord de custòdia o contracte territorial

X

16 Està inscrit en el catàleg d'Agroxerxa

X

F

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

17

Ús eficient de l'aigua de reg, utilitzant sistemes de reg localitzat, recolzant-se amb un sistema de càlcul de les necessitats d'aigua del cultiu o aplicant estratègies de reg
deficitari

X

18 Utilitza equips de cogeneració o sistemes d'aprofitament d'energies renovables

X

19 Adopta mesures per a la reducció de la contaminació lumínica: reducció de la il·luminació exterior, llums solars, temporitzadors, sensors de moviment a l'exterior, etc.

X

20 Utilitza sistema de depuració adequat o està connectat a la xarxa municipal de sanejament

X

21 Utilitza productes de neteja biodegradables/ecològics

X

Una vegada aprovada l'adhesió a la marca, es comprometen a complir també els següents punts mentre duri la seva permanència:
COMPROMISOS OBLIGATORIS
N

Imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N2 En la seva promoció utilitza recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N3 Està registrat a la pàgina web de la marca i hi manté les seves dades actualitzades

X

Disposa de materials editats per l’RB a l'establiment que informen els clients sobre productes i serveis locals de la marca RB (agricultura, ramaderia, artesania, art,
N4
actes culturals, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMANABLES
N5 Organitza i/o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb l’RB

X

N6 Contracta personal amb necessitats especials: parats de llarga durada, joves desocupats, persones amb discapacitat…

X

N7 Organitza, participa i/o col·labora en projectes d'interès i responsabilitat social

X

N8 Col·labora en estudis i/o projectes impulsats per l'Administració pública

X

N9 Col·labora activament en la detecció, erradicació i control de noves plagues i malalties

X

Requisits: 21
9 OBLIGATORIS
12 RECOMANABLES
Per adherir-se a la marca MRB han de complir 12 requisits, 9 D’OBLIGATORIS i 3 DE RECOMANABLES (20 %), i presentar un pla d'acció per complir un 50 % dels recomanables (6 requisits) en 3 anys

REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoria 5: EMPRESES PRODUCTORES D'OUS
A

Poden sol·licitar l'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB) les empreses productores d'ous de les categories següents:
Productors d’ous o agrupacions de productors que estiguin degudament inscrits en el REGA que tenguin la seva producció a la reserva de biosfera de Menorca

Núm.

REQUISITS

DIAGNÒSTIC
Obligatori

B

Sol·licitud d'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

1

Presentació sol·licitud d'adhesió a la Marca (Annex I)

C

Activitats de l'empresa

2

Ous obtinguts en explotacions ubicades a la reserva de biosfera de Menorca, classificats i envasats dintre de la zona per a la seva comercialització

X

3

Explotacions avícoles, de producció d'ous de gallines camperes o gallines a terra (codis de marcatge 1 i 2)

X

4

No es pot fer ús de cultius o farratges transgènics (OMG)

X

D

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

5

Compleix la normativa especial de control integral de pesticides

X

6

Compleix la normativa en matèria de benestar animal

X

7

Realitza el seguiment sobre el consum d'energia i aigua (electricitat, gas, gasoil…)

X

Recomanat

X
REQUISITS OBLIGATORIS

8

Reemplaça les bombetes incandescents i halògenes per altres de baix consum o LED

X

9

Adopta mesures per a l'estalvi de llum: interruptors temporalitzats, cèl·lules d'il·luminació automàtica…

X

10 Instal·la dispositius d'estalvi d'aigua: aixetes monocomandament, filtres d'aire, cisternes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda…

X

11

Prioritza materials reciclats, reutilitzables i/o reciclables

X

12

Reciclatge de residus: utilitza contenidors per a la recollida selectiva de cada tipus de residu, a disposició del personal per al seu adequat tractament (envasos, restes,
paper i cartó, vidre, així com orgànic si n’hi ha al municipi)

X

E

Activitats de l'empresa

REQUISITS RECOMANABLES
13 Producció ecològica certificada pel Consell Balear de la Producció Ecològica (CBPAE)

X

14 Utilització d’almenys un 50 % de les matèries primeres per fer els pinsos produïdes a la zona de la reserva de biosfera de Menorca

X

15 Manteniment o recuperació de races autòctones

X

16 Està inscrit en el catàleg d'Agroxerxa

X

F

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

17

Utilitza equips de cogeneració o sistemes d'aprofitament d'energies renovables

X

18 Adopta mesures per a la reducció de la contaminació lumínica: reducció de la il·luminació exterior, llums solars, temporitzadors, sensors de moviment a l'exterior, etc.

X

19 Utilitza sistema de depuració adequat o està connectat a la xarxa municipal de sanejament

X

20 Utilitza productes de neteja biodegradables/ecològics

X

Una vegada aprovada l'adhesió a la marca, es comprometen a complir també els següents punts mentre duri la seva permanència:
COMPROMISOS OBLIGATORIS
N

Imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N2 En la seva promoció utilitza recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N3 Està registrat a la pàgina web de la marca i hi manté les seves dades actualitzades

X

Disposa de materials editats per l'RB a l'establiment que informen els clients sobre productes i serveis locals de la marca RB (agricultura, ramaderia, artesania, art,
N4
actes culturals, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMANABLES
N5 Organitza i/o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb l’RB

X

N6 Contracta personal amb necessitats especials: parats de llarga durada, joves desocupats, persones amb discapacitat…

X

N7 Organitza, participa i/o col·labora en projectes d'interès i responsabilitat social

X

N8 Col·labora en estudis i/o projectes impulsats per l'Administració pública

X

N9 Col·labora activament en la detecció, erradicació i control de noves plagues i malalties

X

Requisits: 20
12 OBLIGATORIS
8 RECOMANABLES
Per adherir-se a la marca MRB han de complir 14 requisits, 12 D’OBLIGATORIS i 2 DE RECOMANABLES (20 %), i presentar un pla d'acció per complir un 50 % dels recomanables (4 requisits) en 3 anys

REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoria 6: EXPLOTACIONS DE CARN
A

Poden sol·licitar l'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB) les explotacions de carn de les categories següents:
Productors ramaders o agrupacions de productors que produeixin o engreixin caps de bestiar per a carn a la reserva de biosfera de Menorca i estiguin inscrits al
Registre d’explotacions agràries

Núm.

REQUISITS

DIAGNÒSTIC
Obligatori

B

Sol·licitud d'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

1

Presentació sol·licitud d'adhesió a la marca (Annex I)

C

Activitats de l'empresa

1

Caps de bestiar produïts per explotacions ramaderes ubicades a la reserva de biosfera de Menorca el sacrifici i especejament de les quals tengui lloc dintre de la
reserva de biosfera

X

2

Explotacions ramaderes extensives o intensives que acreditin que l’alimentació té almenys un 50 % de procedència de Menorca (pastura o preparats alimentaris amb
productes produïts a Menorca)

X

3

No es pot fer ús de cultius o farratges transgènics (OMG)

X

4

Declarar el compliment de la normativa sectorial i en concret disposar de pla de dejeccions ramaderes actualitzat, si escau

X

D

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

X
REQUISITS OBLIGATORIS

5

Compleix la normativa especial de control integral de pesticides

X

6

Compleix la normativa en matèria de benestar animal

X

7

Realitza el seguiment sobre el consum d'energia i aigua (electricitat, gas, gasoil…)

X

8

Reemplaça les bombetes incandescents i halògenes per altres de baix consum o LED

X

9

Adopta mesures per a l'estalvi de llum: interruptors temporalitzats, cèl·lules d'il·luminació automàtica…

X

10 Instal·la dispositius d'estalvi d'aigua: aixetes monocomandament, filtres d'aire, cisternes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda…

X

11

X

Prioritza materials reciclats, reutilitzables i/o reciclables

Reciclatge de residus: utilitza contenidors per a la recollida selectiva de cada tipus de residu, a disposició del personal per al seu adequat tractament (envasos, restes,
12
paper i cartó, vidre, així com orgànic si n’hi ha al municipi)

X

Recomanat

REQUISITS RECOMANABLES
E

Activitats de l'empresa

13 Producció ecològica certificada pel Consell Balear de la Producció Ecològica (CBPAE)

X

14 Manteniment o recuperació de races autòctones

X

15 Aprofitament de pastures forestals

X

16 Té un acord de custòdia o contracte territorial

X

17

Està inscrit en el catàleg d'Agroxerxa

X

F

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

18 Utilitza equips de cogeneració o sistemes d'aprofitament d'energies renovables

X

19 Adopta mesures per a la reducció de la contaminació lumínica: reducció de la il·luminació exterior, llums solars, temporitzadors, sensors de moviment a l'exterior, etc.

X

20 Utilitza sistema de depuració adequat o està connectat a la xarxa municipal de sanejament

X

21 Utilitza productes de neteja biodegradables/ecològics

X

Una vegada aprovada l'adhesió a la marca, es comprometen a complir també els següents punts mentre duri la seva permanència:
COMPROMISOS OBLIGATORIS
N

Imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N2 En la seva promoció utilitza recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N3 Està registrat a la pàgina web de la marca i hi manté les seves dades actualitzades

X

Disposa de materials editats per l’RB a l'establiment que informen els clients sobre productes i serveis locals de la marca RB (agricultura, ramaderia, artesania, art,
N4
actes culturals, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMANABLES
N5 Organitza i/o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb l’RB

X

N6 Contracta personal amb necessitats especials: parats de llarga durada, joves desocupats, persones amb discapacitat…

X

N7 Organitza, participa i/o col·labora en projectes d'interès i responsabilitat social

X

N8 Col·labora en estudis i/o projectes impulsats per l'Administració pública

X

N9 Col·labora activament en la detecció, erradicació i control de noves plagues i malalties

X

Requisits: 21
12 OBLIGATORIS
9 RECOMANABLES
Per adherir-se a la marca MRB han de complir 15 requisits, 13 D’OBLIGATORIS i 2 DE RECOMANABLES (20 %), i presentar un pla d'acció per complir un 50 % dels recomanables (5 requisits) en 3 anys

REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoria 7: EMPRESES PRODUCTORES DE VI
A

Poden sol·licitar l'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB) les empreses productores de vins de les categories següents:
Cellers que elaborin vins comercialitzats amb la indicació geogràfica protegida (IGP) «Illa de Menorca/Isla de Menorca»

Núm.

REQUISITS

DIAGNÒSTIC
Obligatori

B

Sol·licitud d'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

1

Presentació sol·licitud d'adhesió a la marca (Annex I)

C

Activitats de l'empresa

2

S'ha de complir el que disposa l’ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambiente i Territori de 28 d’agost de 2013 per la qual s’aprovà el Plec de condicions de la IGP
«Illa de Menorca/Isla de Menorca» (BOIB núm. 122 de 3 de setembre de 2013), o el que estigui en vigor en el moment de la sol·licitud

D

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

3

Compleix la normativa especial de control integral de pesticides

X

4

Realitza el seguiment sobre el consum d'energia i aigua (electricitat, gas, gasoil…)

X

Recomanat

X
REQUISITS OBLIGATORIS

X

5

Reemplaça les bombetes incandescents i halògenes per altres de baix consum o LED

X

6

Adopta mesures per a l'estalvi de llum: interruptors temporalitzats, cèl·lules d'il·luminació automàtica…

X

7

Instal·la dispositius d'estalvi d'aigua: aixetes monocomandament, filtres d'aire, cisternes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda…

X

8

Prioritza materials reciclats, reutilitzables i/o reciclables

X

9

Reciclatge de residus: utilitza contenidors per a la recollida selectiva de cada tipus de residu, a disposició del personal per al seu adequat tractament (envasos, restes,
paper i cartó, vidre, així com orgànic si n’hi ha al municipi)

X

E

Activitats de l'empresa

REQUISITS RECOMANABLES
10 Producció ecològica certificada pel Consell Balear de la Producció Ecològica (CBPAE)
11

Producció integrada en el cas d’espècies que tenguin regulada aquesta modalitat de producció

X
X

12 Manteniment del sòl amb coberta verda permanent i/o incorporació de les restes de poda

X

13 Té un acord de custòdia o contracte territorial

X

14 Està inscrit en el catàleg d'Agroxerxa
F

X

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

Ús eficient de l'aigua de reg, utilitzant sistemes de reg localitzat, recolzant-se amb un sistema de càlcul de les necessitats d'aigua del cultiu o aplicant estratègies de reg
15
deficitari

X

16 Utilitza equips de cogeneració o sistemes d'aprofitament d'energies renovables

X

17

X

Adopta mesures per a la reducció de la contaminació lumínica: reducció de la il·luminació exterior, llums solars, temporitzadors, sensors de moviment a l'exterior, etc.

18 Utilitza sistema de depuració adequat o està connectat a la xarxa municipal de sanejament

X

19 Utilitza productes de neteja biodegradables/ecològics

X

Una vegada aprovada l'adhesió a la marca, es comprometen a complir també els següents punts mentre duri la seva permanència:
COMPROMISOS OBLIGATORIS
N

Imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N2 En la seva promoció utilitza recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N3 Està registrat a la pàgina web de la marca i hi manté les seves dades actualitzades

X

Disposa de materials editats per l’RB a l'establiment que informen els clients sobre productes i serveis locals de la marca RB (agricultura, ramaderia, artesania, art,
N4
actes culturals, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMANABLES
N5 Organitza i/o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb l’RB

X

N6 Contracta personal amb necessitats especials: parats de llarga durada, joves desocupats, persones amb discapacitat…

X

N7 Organitza, participa i/o col·labora en projectes d'interès i responsabilitat social

X

N8 Col·labora en estudis i/o projectes impulsats per l'Administració pública

X

N9 Col·labora activament en la detecció, erradicació i control de noves plagues i malalties

X

Requisits: 19
9 OBLIGATORIS
10 RECOMANABLES
Per adherir-se a la marca MRB han de complir 11 requisits, 9 D’OBLIGATORIS i 2 DE RECOMANABLES (20 %), i presentar un pla d'acció per complir un 50 % dels recomanables (5 requisits) en 3 anys

REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoria 8: EMPRESES COMERCIALITZADORES DE MEL
A

Poden sol·licitar l'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB) les empreses comercialitzadores de mel de les categories següents:
Apicultors o agrupacions d'aquests comercialitzadors de mel procedent exclusivament d'apiaris de Menorca, amb seu a la reserva de biosfera de Menorca

Núm.

REQUISITS

DIAGNÒSTIC
Obligatori

B

Sol·licitud d'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

1

Presentació sol·licitud d'adhesió a la marca (Annex I)

C

Activitats de l'empresa

2

Els apicultors han d'estar inscrits en el Registre d'explotacions ramaderes de Menorca (REGA)

3

Les casetes d'abelles han d'estar tot l'any ubicades a Menorca

X

4

Han d’utilitzar reines i eixams d'origen de l'illa de Menorca

X
X

Recomanat

X
REQUISITS OBLIGATORIS

5

Han de tenir un pla de prevenció d'incendis que inclogui l'ús dels fumadors i els tractaments silvícoles a l'entorn de l'apiari

D

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

6

Compleix la normativa especial de control integral de pesticides

X

X

7

Compleix la normativa en matèria de benestar animal

X

8

Realitza el seguiment sobre el consum d'energia i aigua (electricitat, gas, gasoil…)

X

9

Reemplaça les bombetes incandescents i halògenes per altres de baix consum o LED

X

10 Adopta mesures per a l'estalvi de llum: interruptors temporalitzats, cèl·lules d'il·luminació automàtica…

X

11

X

Instal·la dispositius d'estalvi d'aigua: aixetes monocomandament, filtres d'aire, cisternes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda…

12 Prioritza materials reciclats, reutilitzables i/o reciclables

X

13

Reciclatge de residus: utilitza contenidors per a la recollida selectiva de cada tipus de residu, a disposició del personal per al seu adequat tractament (envasos, restes,
paper i cartó, vidre, així com orgànic si n’hi ha al municipi)

E

Activitats de l'empresa

X

REQUISITS RECOMANABLES
14 Producció ecològica certificada pel Consell Balear de la Producció Ecològica (CBPAE)

X

15 Cuida l'entorn dels apiaris i la seva integració paisatgística

X

16 Té un acord de custòdia o contracte territorial

X

17

Està inscrit en el catàleg d'Agroxerxa

X

F

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

18 Utilitza equips de cogeneració o sistemes d'aprofitament d'energies renovables

X

19 Adopta mesures per a la reducció de la contaminació lumínica: reducció de la il·luminació exterior, llums solars, temporitzadors, sensors de moviment a l'exterior, etc.

X

20 Utilitza sistema de depuració adequat o està connectat a la xarxa municipal de sanejament

X

21 Utilitza productes de neteja biodegradables/ecològics

X

Una vegada aprovada l'adhesió a la marca, es comprometen a complir també els següents punts mentre duri la seva permanència:
COMPROMISOS OBLIGATORIS
N

Imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N2 En la seva promoció utilitza recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N3 Està registrat a la pàgina web de la marca i hi manté les seves dades actualitzades

X

Disposa de materials editats per l’RB a l'establiment que informen els clients sobre productes i serveis locals de la marca RB (agricultura, ramaderia, artesania, art,
N4
actes culturals, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMANABLES
N5 Organitza i/o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb l’RB

X

N6 Contracta personal amb necessitats especials: parats de llarga durada, joves desocupats, persones amb discapacitat…

X

N7 Organitza, participa i/o col·labora en projectes d'interès i responsabilitat social

X

N8 Col·labora en estudis i/o projectes impulsats per l'Administració pública

X

N9 Col·labora activament en la detecció, erradicació i control de noves plagues i malalties

X

Requisits: 21
13 OBLIGATORIS
8 RECOMANABLES
Per adherir-se a la marca MRB han de complir 15 requisits, 13 D’OBLIGATORIS i 2 DE RECOMANABLES (20 %), i presentar un pla d'acció per complir un 50 % dels recomanables (4 requisits) en 3 anys

REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoria 9: EMPRESES COMERCIALITZADORES D'ARTESANIA NO ALIMENTÀRIA
A

Poden sol·licitar l'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB) les empreses comercialitzadores d'artesania no alimentària de les categories següents:
Les empreses elaboradores, tant de tipus associatiu com mercantil, amb seu a la reserva de biosfera de Menorca

Núm.

REQUISITS

DIAGNÒSTIC
Obligatori

B

Sol·licitud d'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

1

Presentació sol·licitud d'adhesió a la marca (Annex I)

C

Activitats de l'empresa

2

Els productes han d’estar elaborats en obradors ubicats a la reserva de biosfera de Menorca i disposar del distintiu Marca de Garantia Artesania de Menorca

3

Els artesans han d’estar inscrits en el Registre d’artesans, Registre de mestres artesans, Registre d’empreses artesanes (DQA)

X

4

Han de fer productes tradicionals de la zona, mantenint les tècniques, formes, composició, etc. característiques del lloc

X

D

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

5

Realitza el seguiment sobre el consum d'energia i aigua (electricitat, gas, gasoil…)

Recomanat

X
REQUISITS OBLIGATORIS
X

X

6

Reemplaça les bombetes incandescents i halògenes per altres de baix consum o LED

X

7

Adopta mesures per a l'estalvi de llum: interruptors temporalitzats, cèl·lules d'il·luminació automàtica…

X

8

Instal·la dispositius d'estalvi d'aigua: aixetes monocomandament, filtres d'aire, cisternes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda…

X

9

Prioritza materials reciclats, reutilitzables i/o reciclables

X

10

Reciclatge de residus: utilitza contenidors per a la recollida selectiva de cada tipus de residu, a disposició del personal per al seu adequat tractament (envasos, restes,
paper i cartó, vidre, així com orgànic si n’hi ha al municipi)

X

11

Utilitza sistema de depuració adequat o està connectat a la xarxa municipal de sanejament

X

E

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

REQUISITS RECOMANABLES
12 Utilitza equips de cogeneració o sistemes d'aprofitament d'energies renovables

X

13 Adopta mesures per a la reducció de la contaminació lumínica: reducció de la il·luminació exterior, llums solars, temporitzadors, sensors de moviment a l'exterior, etc.

X

14 Utilitza productes de neteja biodegradables/ecològics

X

Una vegada aprovada l'adhesió a la marca, es comprometen a complir també els següents punts mentre duri la seva permanència:
COMPROMISOS OBLIGATORIS
N

Imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N2 En la seva promoció utilitza recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N3 Està registrat a la pàgina web de la marca i hi manté les seves dades actualitzades

X

Disposa de materials editats per l’RB a l'establiment que informen els clients sobre productes i serveis locals de la marca RB (agricultura, ramaderia, artesania, art,
N4
actes culturals, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMANABLES
N5 Organitza i/o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb l’RB

X

N6 Contracta personal amb necessitats especials: parats de llarga durada, joves desocupats, persones amb discapacitat…

X

N7 Organitza, participa i/o col·labora en projectes d'interès i responsabilitat social

X

N8 Col·labora en estudis i/o projectes impulsats per l'Administració pública

X

Requisits: 14
11 OBLIGATORIS
3 RECOMANABLES
Per adherir-se a la marca MRB han de complir 12 requisits, 11 D’OBLIGATORIS i 1 DE RECOMANABLES (20 %), i presentar un pla d'acció per complir un 50 % dels recomanables (2 requisits) en 3 anys

REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”

Categoria 10: EMPRESES ELABORADORES D'ARTESANIA ALIMENTÀRIA (*)
(*) Artesania alimentària engloba els productes que no disposen de fitxes específiques (formatge, vi…)

A

Poden sol·licitar l'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB) les empreses elaboradores d'artesania alimentària de les categories següents:
Les empreses elaboradores, tant de tipus associatiu com mercantil, amb seu a la reserva de biosfera de Menorca

Núm.

REQUISITS

B

Sol·licitud d'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

1

Presentació sol·licitud d'adhesió a la marca (Annex I)

DIAGNÒSTIC
Obligatori

Recomanat

X
REQUISITS OBLIGATORIS

C

Activitats de l'empresa

2

Els productes han d’estar elaborats en obradors ubicats a la reserva de biosfera de Menorca

X

3

Els artesans han d’estar inscrits en el Registre d’artesans, Registre de mestres artesans, Registre d’empreses artesanes (DQA)

X
X

4

Fer productes tradicionals de la zona formatge, vi, mantenint les tècniques, formes, composició, etc. característiques del lloc

D

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

5

Realitza el seguiment sobre el consum d'energia i aigua (electricitat, gas, gasoil…)

X

6

Reemplaça les bombetes incandescents i halògenes per altres de baix consum o LED

X

7

Adopta mesures per a l'estalvi de llum: interruptors temporalitzats, cèl·lules d'il·luminació automàtica…

X

8

Instal·la dispositius d'estalvi d'aigua: aixetes monocomandament, filtres d'aire, cisternes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda…

X

9

Prioritza materials reciclats, reutilitzables i/o reciclables

X

Reciclatge de residus: utilitza contenidors per a la recollida selectiva de cada tipus de residu, a disposició del personal per al seu adequat tractament (envasos, restes,
10
paper i cartó, vidre, així com orgànic si n’hi ha al municipi)

X

11

Utilitza sistema de depuració adequat o està connectat a la xarxa municipal de sanejament

X

E

Activitats de l'empresa

REQUISITS RECOMANABLES
12 Producció ecològica certificada pel Consell Balear de la Producció Ecològica (CBPAE)

X

13 Fa servir criteris nutricionals en l'elaboració de les receptes

X

14 Està inscrit en el catàleg d'Agroxerxa

X

F

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

15 Utilitza equips de cogeneració o sistemes d'aprofitament d'energies renovables

X

16 Adopta mesures per a la reducció de la contaminació lumínica: reducció de la il·luminació exterior, llums solars, temporitzadors, sensors de moviment a l'exterior, etc.

X

17

X

Utilitza productes de neteja biodegradables/ecològics

Una vegada aprovada l'adhesió a la marca, es comprometen a complir també els següents punts mentre duri la seva permanència:
COMPROMISOS OBLIGATORIS
N

Imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N2 En la seva promoció utilitza recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N3 Està registrat a la pàgina web de la marca i hi manté les seves dades actualitzades

X

Disposa de materials editats per l’RB a l'establiment que informen els clients sobre productes i serveis locals de la marca RB (agricultura, ramaderia, artesania, art,
N4
actes culturals, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMANABLES
N5 Organitza i/o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb l’RB

X

N6 Contracta personal amb necessitats especials: parats de llarga durada, joves desocupats, persones amb discapacitat…

X

N7 Organitza, participa i/o col·labora en projectes d'interès i responsabilitat social

X

N8 Col·labora en estudis i/o projectes impulsats per l'Administració pública

X

Requisits: 17
11 OBLIGATORIS
6 RECOMANABLES
Per adherir-se a la marca MRB han de complir 13 requisits, 11 D’OBLIGATORIS i 2 DE RECOMANABLES (20 %), i presentar un pla d'acció per complir un 50 % dels recomanables (3 requisits) en 3 anys

REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoria 11: OFERTA D'ALLOTJAMENTS DE MENORCA
A

Poden sol·licitar l'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB) els establiments d'allotjament de les categories següents:
Hotel
Hotel apartament
Apartament turístic
Agroturisme
Turisme d'interior
Hotel rural
Hostatgeria
Habitatges objecte de comercialització d'estades turístiques
Campaments turístics (càmpings)
Campaments juvenils
Albergs juvenils
Cases de colònies

Núm.

REQUISIT

DIAGNÒSTIC
Obligatori

B

Sol·licitud d’adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

1

Presentació sol·licitud d'adhesió a la marca (Annex I)

C

En cas d'oferir servei d’esmorzar

2

Inclou productes locals i n’informa el client, com a mínim 3 famílies de productes produïts a l’illa (p. e. làctics, confitures i melmelades, formatge DOP Menorca,
embotits, fruita, etc.)

X
X

X
REQUISITS OBLIGATORIS

3

Ofereix servei de pícnic amb materials biodegradables/reutilitzables

D

En cas d'oferir servei de restaurant

4

La carta indica els plats que utilitzen productes d'origen de Menorca (com a mínim 3 famílies de productes)

X

5

En la carta indica quines receptes contenen productes d'agricultura ecològica certificada, adherits a la marca Menorca Reserva de Biosfera, amb acord de custòdia
agrària o de proveïdors adherits al catàleg Agroxerxa

X

E

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

6

Té una política de reducció de plàstic (dispensador d'aigua en la instal·lació, préstec d'ampolla reutilitzable, préstec de bosses de roba, pícnics amb materials
reutilitzables/biodegradables...)

X

Recomanat

7

Té una política de compres verdes (equips, materials i/o productes). Prioritza materials reciclats, reutilitzables i/o reciclables

X

8

Adopta mesures per a l'estalvi d'energia: llums de baix consum, instal·lació d'interruptors temporitzats en zones de pas, cèl·lules d'il·luminació automàtica, sistema de
desconnectadors d'energia elèctrica amb targetes clau a les habitacions, aparells elèctrics d'alta eficiència energètica (mínim A+), etc.

X

9

Adopta mesures per a la reducció de la contaminació lumínica: reducció de la il·luminació exterior, llums solars, temporitzadors, sensors de moviment a l'exterior, etc.

X

10

Si disposa de jardí en l'establiment, utilitza espècies autòctones i aplica mesures per reduir el consum d'aigua: sistemes de reg de baix consum (degoteig, exsudació,
etc.), temporitzadors, lapil·li, etc.

X

11

Disposa de dispositius d'estalvi d'aigua: aixetes monocomandament, filtres d'aire, cisternes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda, etc.

X

12 Utilitza sistema de depuració adequat o està connectat a la xarxa de sanejament municipal

X

Reciclatge de residus: utilitza contenidors per a la recollida selectiva de cada tipus de residu, a la disposició del personal per al seu adequat tractament. Realitza
recollida selectiva de vidre, paper i cartó, envasos lleugers i matèria orgànica (sempre que el servei estigui implantat en el municipi).

X

Realitza una gestió adequada dels residus especials i perillosos generats, a través de gestor autoritzat (oli vegetal i mineral, bombetes de baix consum i tubs
14 fluorescents, tòner d'impressora, piles i bateries, equips electrònics, voluminosos, pintures, dissolvents i els seus envasos, productes fitosanitaris i els seus envasos,
etc.)

X

15 Realitza seguiment sobre el consum d'energia i aigua (electricitat, gas, gasoil…)

X

16 Disposa de protocol preventiu per detectar i solucionar fallades en el funcionament de les instal·lacions (aigua, llum, climatització…)

X

13

REQUISITS RECOMANABLES
F

17

G

Sistemes de qualitat ambiental
Compta amb una o diverses certificacions de qualitat/mediambientals (Q-Qualitat Turística, Travel Life, ISO 9001, ISO 14001, EMMAS) o està en clubs de producte que
incorporen requisits de qualitat i/o ambientals

Els establiments que disposin de certificació ISO 14001 o/i EMMAS obtenen directament el dret d'adhesió a la marca mentre el certificat sigui vigent, i sempre que
compleixin els requisits C i D, i els compromisos d'adhesió a la marca MRB.

X

Accessibilitat sostenible (en cas de disposar de pàrquing propi) i mobilitat sostenible

18 Disposa d'aparcament per a bicicletes

X

19 Disposa d'almenys un punt de càrrega per a vehicles elèctrics

X

H

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

20

Utilitza sistemes d'alta eficiència energètica i/o generació renovable en la climatització i la generació d'aigua calenta (energia solar fotovoltaica, solar tèrmica, biomassa,
aerotèrmia, eòlica, geotèrmia, etc.)

X

21 Els establiments aïllats disposen d'un dispositiu per a l'emmagatzematge d'aigua de pluja i la seva posterior reutilització

X

22 Si disposa de jardí, identifica les espècies autòctones i informa del baix consum hídric que requereixen

X

Si disposa de piscina, utilitza sistemes per mantenir l'aigua d'un any per a l’altre i evita emplenar-la cada any (circuit tancat de depuració a la piscina i la cobreix durant
23
la nit/a l'hivern)

X

24 Reutilitza les restes de matèria orgànica per a la producció de compostatge, alimentació d'animals, etc.

X

25 Té una política de reducció de paper utilitzant suports electrònics (enviament confirmació i factures per correu electrònic, etc.)

X

26 Utilitza productes de neteja biodegradables/ecològics

X

27 Utilitza gentileses respectuoses amb el medi ambient (ecològiques, biodegradables…)

X

I

En cas d'oferir servei d’esmorzar

28 Inclou productes d'agricultura ecològica, adherits a la marca Menorca Reserva de Biosfera, amb acord de custòdia o de proveïdors adherits al catàleg Agroxerxa
J

X

En cas d'oferir servei de restaurant

29 Inclou receptes basades en la gastronomia tradicional menorquina

X

30

Ofereix en la seva carta productes amb origen de Menorca: vins IGP Vi de la Terra, formatge DOP Mahón-Menorca, mel d'M, Vermella de Menorca, begudes
espirituoses, rebosteria típica, oli i/o embotits

K

Suport al desenvolupament local

X

31 Ofereix servei almenys durant 6 mesos a l'any

X

Una vegada aprovada l'adhesió a la marca, es comprometen a complir també els següents punts mentre duri la seva permanència:
COMPROMISOS OBLIGATORIS
L

Imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera

L1 Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

L2 En la seva promoció utilitza recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

L3 Està registrat a la pàgina web de la marca i hi manté les seves dades actualitzades

X

Disposa de materials editats per l’RB a l'establiment que informen els clients sobre productes i serveis locals de la marca RB (agricultura, ramaderia, artesania, art,
L4
actes culturals, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMANABLES
L5 Organitza i/o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb l’RB

REQUISITS: 31
16 OBLIGATORIS
15 RECOMANABLES
Per adherir-se a la marca MRB han de complir 19 requisits, 16 D’OBLIGATORIS i 3 DE RECOMANABLES (20 %), i comprometre’s a complir un 50 % dels recomanables (8 requisits) en 3 anys

X

REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE
BIOSFERA”
Categoria 12: OFERTA DE RESTAURACIÓ DE MENORCA

A

Poden sol·licitar l'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB) els establiments de restauració de les categories següents:
Restaurants
Bar cafeteria
Bar de copes
Servei d’àpats

Núm.

REQUISITS

DIAGNOSTIC
Obligatori

B

Sol·licitud d'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

1

Presentació sol·licitud d'adhesió a la marca (Annex I)

C

Servei de restauració

2

La carta indica els plats que utilitzen productes d'origen de Menorca (com a mínim 3 famílies de productes)

X

3

A la carta indica quines receptes contenen productes d'agricultura ecològica certificada, adherits a la marca Menorca Reserva de Biosfera, amb acord de custòdia
agrària o adherits al catàleg d’Agroxerxa

X

D

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

4

Realitza seguiment sobre el consum d'energia i aigua (electricitat, gas, gasoil…)

X

5

Adopta mesures per a l'estalvi d'energia: llums de baix consum, instal·lació d'interruptors temporitzats en zones de pas, cèl·lules d'il·luminació automàtica, aparells
elèctrics d'alta eficiència (refrigeradors, congeladors, rentavaixelles, aires condicionats...) com a mínim amb etiqueta energètica A+

X

6

Disposa de protocol preventiu per detectar i solucionar fallades en el funcionament de les instal·lacions (aigua, llum, climatització…)

X

7

Instal·la dispositius d'estalvi d'aigua: aixetes monocomandament, filtres d'aire, cisternes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda, etc.

X

8

Reciclatge de residus: utilitza contenidors per a la recollida selectiva de cada tipus de residu, a la disposició del personal per al seu adequat tractament. Realitza
recollida selectiva de vidre, paper i cartó, envasos lleugers i matèria orgànica (sempre que el servei estigui implantat en el municipi)

X

9

Gestiona eficientment l'oli de cuina i el recicla mitjançant un gestor autoritzat

X

X
REQUISITS OBLIGATORIS

10 Realitza una gestió adequada dels residus especials i perillosos generats a través de gestor autoritzat (residus elèctrics i electrònics, piles i bateries, voluminosos, etc.)

X

11

X

Té una política de compres verdes (equips, materials i/o productes). Prioritza materials reciclats, reutilitzables i/o reciclables

12 Utilitza sistema de depuració adequat o està connectat a la xarxa de sanejament municipal
REQUISITS RECOMANABLES A TOTES LES EMPRESES D'AQUESTA CATEGORIA

X

Recomanat

E

13

F

Sistemes de qualitat ambiental
Compta amb una o diverses certificacions de qualitat/mediambientals (Q-Qualitat Turística, Travel Life, ISO 9001, ISO 14001, EMMAS) o està en clubs de producte que
incorporen requisits de qualitat i/o ambientals

X

Els establiments que disposin de certificació ISO 14001 o/i EMMAS obtenen directament el dret d'adhesió a la marca mentre el certificat sigui vigent, i sempre que
compleixin els requisits C, i els compromisos d'adhesió a la marca MRB.
Accessibilitat sostenible (en cas de disposar de pàrquing propi) i mobilitat sostenible

14 Disposa d'aparcament per a bicicletes

X

15 Disposa d'almenys un punt de càrrega per a vehicles elèctrics

X

G

Servei de restauració

16 Inclou receptes basades en la gastronomia tradicional menorquina

X

Ofereix en la seva carta productes amb origen de Menorca i especialment vins IGP Vi de la Terra, formatge DOP Mahón-Menorca, mel d'M, Vermella de Menorca,
17
begudes espirituoses, rebosteria típica, oli i/o embotits

X

18 Està inscrit en el catàleg d'Agroxerxa

X

H

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

19

Si disposa de jardí a l'establiment, utilitza espècies autòctones i aplica mesures per reduir el consum d'aigua: sistemes de reg de baix consum (degoteig, exsudació,
etc.), temporitzadors, lapil·li, etc.

X

20 Adopta mesures per a la reducció de la contaminació lumínica: reducció de la il·luminació exterior, llums solars, temporitzadors, sensors de moviment a l'exterior, etc.

X

21 En el cas d’establiments aïllats, es disposa d'un dispositiu per a l'emmagatzematge d'aigua de pluja i la seva posterior reutilització

X

22 Té una política de reducció de l'ús de plàstic i ofereix begudes embotellades en vidre, i prioritza els envasos reutilitzables

X

23 Utilitza productes de neteja biodegradables/ecològics

X

I

Suport al desenvolupament local

24 Ofereix servei almenys durant 9 mesos a l'any

X

Una vegada aprovada l'adhesió a la marca, es comprometen a complir també els següents punts mentre duri la seva permanència:
COMPROMISOS OBLIGATORIS
J

Imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera

J1 Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

J2 En la seva promoció utilitza recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

J3 Està registrat a la pàgina web de la marca i hi manté les seves dades actualitzades

X

Disposa de materials editats per l’RB a l'establiment que informen els clients sobre productes i serveis locals de la marca RB (agricultura, ramaderia, artesania, art,
J4
actes culturals, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMANABLES
J5 Organitza i/o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb l’RB

Requisits: 24
12 OBLIGATORIS
12 RECOMANABLES
Per adherir-se a la marca MRB han de complir 15 requisits, 12 D’OBLIGATORIS i 3 DE RECOMANABLES (20 %), i comprometre’s a complir un 50 % dels recomanables (6 requisits) en 3 anys

X

REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoria 13: OFERTA DE BOTIGUES ESPECIALITZADES DE MENORCA
A

Poden sol·licitar l'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB):
Els establiments de venda al detall, tant físics com en línia, l’activitat dels quals estigui donada d'alta a Menorca i que es dediquin a la venda de productes locals,
especialment els adherits a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

Núm.

REQUISITS

B

Sol·licitud d'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

1

Presentació sol·licitud d'adhesió a la marca (Annex I)

C

Activitats de l'empresa

DIAGNÒSTIC
Obligatori

Recomanat

X
REQUISITS OBLIGATORIS

2

Els productes disponibles per a la venda han de ser com a mínim d'un 80 % de producció local i com a mínim 10 productes adherits a la marca MRB

D

Promoció / comercialització

3

En cas d'existir la possibilitat, ofereix degustacions i/o proves als clients

E

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

X
X

4

Realitza seguiment sobre el consum d'energia i aigua (electricitat, gas, gasoil…)

X

5

Té una política de compres verdes (equips, materials i/o productes). Prioritza materials reciclats, reutilitzables i/o reciclables

X

SI DISPOSA DE BOTIGA FÍSICA:
6

Adopta mesures per a l'estalvi d'energia: llums de baix consum, instal·lació d'interruptors temporitzats en zones de pas, cèl·lules d'il·luminació automàtica, aparells
elèctrics d'alta eficiència (refrigeradors, aires condicionats...) com a mínim amb etiqueta energètica A+

X

7

Disposa de protocol preventiu per detectar i solucionar fallades en el funcionament de les instal·lacions (aigua, llum, climatització…)

X

8

Disposa de dispositius d'estalvi d'aigua: aixetes monocomandament, filtres d'aire, cisternes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda, etc.

X

9

Reciclatge de residus: utilitza contenidors per a la recollida selectiva de cada tipus de residu, a la disposició del personal per al seu adequat tractament. Realitza
recollida selectiva de vidre, paper i cartó, envasos lleugers i matèria orgànica (sempre que el servei estigui implantat en el municipi)

X

F

Sistemes de qualitat ambiental

REQUISITS RECOMANABLES

10

Compta amb una o diverses certificacions de qualitat/mediambientals (Q-Qualitat Turística, Travel Life, ISO 9001, ISO 14001, EMMAS) o està en clubs de producte que
incorporen requisits de qualitat i/o ambientals

Els establiments que disposin de certificació ISO 14001 o/i EMMAS obtenen directament el dret d'adhesió de la marca mentre el certificat sigui vigent, i sempre que

X

compleixin els requisits C i D, així com els compromisos d'adhesió a la marca MRB.
G

Accessibilitat sostenible (en cas de disposar de pàrquing propi) i mobilitat sostenible

11

Disposa d'aparcament per a bicicletes

X

12 Disposa d'almenys un punt de càrrega per a vehicles elèctrics

X

H

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

13

Utilitza sistemes d'alta eficiència energètica i/o generació renovable en la climatització i la generació d'aigua calenta (energia solar fotovoltaica, solar tèrmica, biomassa,
aerotèrmia, eòlica, geotèrmia, etc.)

X

SI DISPOSA DE BOTIOGA FÍSICA:
14 Adopta mesures per a la reducció de la contaminació lumínica: reducció de la il·luminació exterior, llums solars, temporitzadors, sensors de moviment a l'exterior, etc.

X

15 En el cas d’establiments aïllats, es disposa d'un dispositiu per a l'emmagatzematge d'aigua de pluja i la seva posterior reutilització

X

Si disposa de jardí a l'establiment, utilitza espècies autòctones i aplica mesures per reduir el consum d'aigua: sistemes de reg de baix consum (degoteig, exsudació,
16
etc.), temporitzadors, lapil·li, etc.

X

17 Té una política de reducció de paper utilitzant suports electrònics (enviament confirmació i factures per correu electrònic, etc.)

X

18 Utilitza productes de neteja biodegradables/ecològics

X

19 Utilitza sistema de depuració adequat o està connectat a la xarxa de sanejament municipal

X

I

Sistema de serveis i compra de productes

20 Disposa de sistema de lliurament de producte a domicili amb transport sostenible
J

X

Promoció / comercialització

21 Facilita informació sobre els productes que ven: origen, tipus, recomanacions de conservació, gastronomia associada, etc.

X

22 Està inscrit al catàleg d'Agroxerxa

X

K

Suport al desenvolupament local

23 Ofereix servei almenys durant 9 mesos a l'any

X

Una vegada aprovada l'adhesió a la marca, es comprometen a complir també els següents punts mentre duri la seva permanència:
COMPROMISOS OBLIGATORIS
L

Imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera

L1 Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

L2 En la seva promoció utilitza recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

L3 Està registrat a la pàgina web de la marca i hi manté les seves dades actualitzades

X

Disposa de materials editats per l’RB a l'establiment que informen els clients sobre productes i serveis locals de la marca RB (agricultura, ramaderia, artesania, art,
L4
actes culturals, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMANABLES
L5 Organitza i/o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb l’RB

Requisits: 23
9 OBLIGATORIS
14 RECOMANABLES
Per adherir-se a la marca MRB han de complir 12 requisits, 9 D’OBLIGATORIS i 3 DE RECOMANABLES (20 %), i comprometre’s a complir un 50 % dels recomanables (7 requisits) en 3 anys

X

REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoria 14: OFERTA D'ACTIVITATS TURÍSTIQUES DE MENORCA
A

Poden sol·licitar l'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB) les empreses d'oferta turístiques de les categories següents:
Agència de viatges
Mediador turístic
Centrals de reserva
Sales de festa
Sales de ball
Discoteques
Cafès concert
Centres turístics recreatius, esportius, culturals i lúdics
Organització d'esdeveniments esportius
Activitats de turisme actiu
Cotxes de lloguer sense conductor (rent a car)
Guies turístics
Activitats nàutiques
Cotxes de lloguer amb conductor
Trasllats col·lectius (companyies d'autobusos)

Núm.

REQUISITS

DIAGNÒSTIC
Obligatori

B

Sol·licitud d'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

1

Presentació sol·licitud d'adhesió a la marca (Annex I)

C

Activitats de l'empresa

2

Ofereix activitats compatibles amb els objectius de la reserva de biosfera, el Pla d'Acció i la normativa de protecció del territori aplicable

X

3

En el cas de realitzar activitats en llocs sensibles (parc natural, espais de la Xarxa Natura 2000, reserves marines o altres espais protegits) es realitzen d'acord amb la
normativa específica aplicable, s'apliquen les mesures correctores indicades per l'autoritat competent i es disposa d’autorització expressa

X

4

Part de les activitats ofertes estan basades en el coneixement de la reserva de biosfera de Menorca

X

D

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

X
REQUISITS OBLIGATORIS

Recomanat

5

Realitza seguiment sobre el consum d'energia i aigua derivat de l'activitat pròpia de l'empresa (ja sigui del seu establiment o dels vehicles, embarcacions i altres
mitjans utilitzats per a l'activitat)

X

6

Utilitza mitjans de transport de baix requeriment energètic i/o adapta les activitats per reduir el consum energètic sempre que l'activitat ho permeti

X

7

Té una política de compres verdes (equips, materials i/o productes). Prioritza materials reciclats, reutilitzables i/o reciclables

X

SI DISPOSA D'ESTABLIMENT O INSTAL·LACIONS PER AL PÚBLIC (P. E. OFICINES, VESTIDORS…):
8

Disposa de protocol preventiu per detectar i solucionar fallades en el funcionament de les instal·lacions (aigua, il·luminació, climatització)

X

9

Adopta mesures per a l'estalvi d'energia: llums de baix consum, instal·lació d'interruptors temporitzats en zones de pas, cèl·lules d'il·luminació automàtica, aparells
elèctrics d'alta eficiència (refrigeradors, aires condicionats...) com a mínim amb etiqueta energètica A+

X

10 Disposa de dispositius d'estalvi d'aigua: aixetes monocomandament, filtres d'aire, cisternes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda, etc.
11

Reciclatge de residus: utilitza contenidors per a la recollida selectiva de cada tipus de residu, a la disposició del personal per al seu adequat tractament. Realitza
recollida selectiva de vidre, paper i cartó, envasos lleugers i matèria orgànica (sempre que el servei estigui implantat en el municipi)

X
X

REQUISITS RECOMANABLES A TOTES LES EMPRESES D'AQUESTA CATEGORIA
E

12

F

Sistemes de qualitat ambiental
Compta amb una o diverses certificacions de qualitat/mediambientals (Q-Qualitat Turística, Travel Life, ISO 9001, ISO 14001, EMMAS) o està en clubs de producte que
incorporen requisits de qualitat i/o ambientals

Els establiments que disposin de certificació ISO 14001 o/i EMMAS obtenen directament el dret d'adhesió a la marca mentre el certificat sigui vigent, i sempre que
compleixin el requisit C, i els compromisos d'adhesió a la marca MRB.

X

Accessibilitat sostenible (en cas de disposar de pàrquing propi) i mobilitat sostenible

13 Disposa d'aparcament per a bicicletes

X

14 Disposa d'almenys un punt de càrrega per a vehicles elèctrics

X

G

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

15

Utilitza sistemes d'alta eficiència energètica i/o generació renovable en la climatització i la generació d'aigua calenta (energia solar fotovoltaica, solar tèrmica, biomassa,
aerotèrmia, eòlica, geotèrmia, etc.)

X

SI DISPOSA D'ESTABLIMENT O INSTAL·LACIONS PER AL PÚBLIC (P. E. OFICINES, VESTIDORS…):
16 Adopta mesures per a la reducció de la contaminació lumínica: reducció de la il·luminació exterior, llums solars, temporitzadors, sensors de moviment a l'exterior, etc.

X

17

X

En el cas d’establiments aïllats, es disposa d'un dispositiu per a l'emmagatzematge d'aigua de pluja i la seva posterior reutilització

Si disposa de jardí a l'establiment, utilitza espècies autòctones i aplica mesures per reduir el consum d'aigua: sistemes de reg de baix consum (degoteig, exsudació,
18
etc.), temporitzadors, lapil·li, etc.

X

19 Té una política de reducció de paper utilitzant suports electrònics (enviament confirmació i factures per correu electrònic...)

X

20 Utilitza productes de neteja biodegradables/ecològics

X

H

Suport al desenvolupament local

21

Ofereix servei almenys 9 mesos a l'any, excepte les activitats la realització de les quals estigui condicionada per la normativa pròpia (submarinisme, nàutic, caiac...),
que poden oferir els seus serveis en un període menor degudament justificat
REQUISITS OBLIGATORIS SOLS APLICABLES A TIPOLOGIES D'EMPRESES CONCRETES

I

REQUISITS ESPECÍFICS APLICABLES SOLAMENT PER A EMPRESES DE LLOGUER DE VEHICLES (AMB CONDUCTOR O SENSE)

X

I1

Mobilitat sostenible: l'empresa disposa almenys d'un 2 % dels seus vehicles elèctrics o híbrids (i com a mínim un vehicle d'aquestes tipologies)

J

X

REQUISITS ESPECÍFICS APLICABLES SOLAMENT PER A EMPRESES D'ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

J1 Residus: l'empresa aplica mesures efectives de reducció dels residus generats durant la celebració dels esdeveniments

X

Residus: l'empresa separa almenys 4 fraccions de residus generats durant els esdeveniments (vidre, paper i cartó, envasos i resta). En cas que el municipi on se
J2
celebri disposi de recollida de matèria orgànica, també se separa la matèria orgànica

X

J3 Producte local: l'empresa incorpora producte local en els avituallaments i el promou en les activitats derivades de l'esdeveniment

X

J4 L'empresa promou les bones pràctiques ambientals durant la celebració dels esdeveniments esportius

X

K

REQUISITS ESPECÍFICS APLICABLES SOLAMENT PER A EMPRESES DE TRASLLATS COL·LECTIUS

K1 L'empresa disposa d'almenys un vehicle propulsat amb gas o elèctric
L

X

REQUISITS ESPECÍFICS APLICABLES SOLAMENT PER A DISCOTEQUES, SALES DE CONCERTS, SALES DE BALL, CLUBS DE FESTA I CAFÈS CONCERT

L1 Té una política de reducció de l'ús de plàstic prioritzant els envasos reutilitzables

X

Una vegada aprovada l'adhesió a la marca, es comprometen a complir també els següents punts mentre duri la seva permanència:
COMPROMISOS OBLIGATORIS
N

Imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N2 En la seva promoció utilitza recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N3 Està registrat a la pàgina web de la marca i hi manté les seves dades actualitzades

X

Disposa de materials editats per l’RB a l'establiment que informen els clients sobre productes i serveis locals de la marca RB (agricultura, ramaderia, artesania, art,
N4
actes culturals, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMANABLES
N5 Organitza i/o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb l’RB

X

Requisits: 21 + específic
fics
11 OBLIGATORIS
10 RECOMANABLES
Per adherir-se a la marca MRB han de complir 13 requisits, 11 D’OBLIGATORIS i 2 DE RECOMANABLES (20 %), i presentar un pla d'acció per complir un 50 % dels recomanables (5 requisits) en 3 anys

REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE LA MARCA “MENORCA RESERVA DE BIOSFERA”
Categoria 15: OFERTA DE VISITES A INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES DE MENORCA

Núm.

REQUISITS

A

Sol·licitud d'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

1

Presentació sol·licitud d'adhesió a la marca (Annex I)

B

Producte

DIAGNÒSTIC
Obligatori

Recomanat

X
REQUISITS OBLIGATORIS

2

La permanència de les visites a la indústria agroalimentària vindrà supeditada a aconseguir/mantenir la marca MRB del producte elaborat

C

Servei de les visites

3

Personal específic que tengui assignada la funció de guia dels visitants

D

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

X
X

4

Realitza seguiment sobre el consum d'energia i aigua (electricitat, gas, gasoil…)

X

5

Té una política de compres verdes (equips, materials i/o productes). Prioritza materials reciclats, reutilitzables i/o reciclables.

X

6

Disposa de protocol preventiu per detectar i solucionar fallades en el funcionament de les instal·lacions (aigua, llum, climatització…)

X

7

Adopta mesures per a l'estalvi d'energia: llums de baix consum, instal·lació d'interruptors temporitzats en zones de pas, cèl·lules d'il·luminació automàtica, sistema de
desconnectadors d'energia elèctrica amb targetes clau a les habitacions, aparells elèctrics d'alta eficiència energètica (mínim A+), etc.

X

8

Disposa de dispositius d'estalvi d'aigua: aixetes monocomandament, filtres d'aire, cisternes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda, etc.

X

9

Reciclatge de residus: utilitza contenidors per a la recollida selectiva de cada tipus de residu, a la disposició del personal per al seu adequat tractament. Realitza
recollida selectiva de vidre, paper i cartó, envasos lleugers i matèria orgànica (sempre que el servei estigui implantat en el municipi)

X

REQUISITS RECOMANABLES
E

10

Sistemes de qualitat ambiental
Compta amb una o diverses certificacions de qualitat/mediambientals (Q-Qualitat Turística, Travel Life, ISO 9001, ISO 14001, EMMAS) o està en clubs de producte que
incorporin requisits de qualitat i/o ambientals

Els establiments que disposin de certificació ISO 14001 o/i EMMAS obtenen directament el dret d'adhesió de la marca mentre el certificat sigui vigent, i sempre que
compleixin els requisits B i C, i els compromisos d'adhesió a la marca MRB.

F

Accessibilitat sostenible (en cas de disposar de pàrquing propi) i mobilitat sostenible

11

Disposa d'aparcament per a bicicletes

12 Disposa d'almenys un punt de càrrega per a vehicles elèctrics

X

X
X

G

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

13

Utilitza sistemes d'alta eficiència energètica i/o generació renovable en la climatització i la generació d'aigua calenta (energia solar fotovoltaica, solar tèrmica, biomassa,
aerotèrmia, eòlica, geotèrmia, etc.)

X

14 Adopta mesures per a la reducció de la contaminació lumínica: reducció de la il·luminació exterior, llums solars, temporitzadors, sensors de moviment a l'exterior, etc.

X

15 En el cas d’establiments aïllats, es disposa d'un dispositiu per a l'emmagatzematge d'aigua de pluja i la seva posterior reutilització

X

Si disposa de jardí a l'establiment, utilitza espècies autòctones i aplica mesures per reduir el consum d'aigua: sistemes de reg de baix consum (degoteig, exsudació,
16
etc.), temporitzadors, lapil·li, etc.

X

17 Té una política de reducció de paper utilitzant suports electrònics (enviament confirmació i factures per correu electrònic...)

X

18 Utilitza productes de neteja biodegradables/ecològics

X

19 Utilitza sistema de depuració adequat o està connectat a la xarxa de sanejament municipal

X

H

Sistema de serveis i compra de productes

20 En cas que s'ofereixi, disposa de sistema de lliurament de producte a domicili amb transport sostenible
I

X

Promoció / comercialització

21 Està inscrit al catàleg d'Agroxerxa
J

X

Suport al desenvolupament local

22 Ofereix servei almenys durant 9 mesos a l'any

X

Una vegada aprovada l'adhesió a la marca, es comprometen a complir també els següents punts mentre duri la seva permanència:
COMPROMISOS OBLIGATORIS
K

Imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera

K1 Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

K2 En la seva promoció utilitza recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

K3 Està registrat a la pàgina web de la marca i hi manté les seves dades actualitzades

X

Disposa de materials editats per l’RB a l'establiment que informen els clients sobre productes i serveis locals de la marca RB (agricultura, ramaderia, artesania, art,
K4
actes culturals, etc.)

X

COMPROMISOS RECOMANABLES
K5 Organitza i/o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb l’RB

Requisits: 22
9 OBLIGATORIS
13 RECOMANABLES
Per adherir-se a la marca MRB han de complir 12 requisits, 9 D’OBLIGATORIS i 3 DE RECOMANABLES (20 %), i comprometre’s a complir un 50 % dels recomanables (7 requisits) en 3 anys

X

